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Jaro VI
N-ro 10

Oktobro

LA REVUO ORIE NTA
la korintoj de tiu ĉi numero； m suzuki kaj j. okamoto

S-RO OSSAhA AL AMERIKO KAJ EŬROPO
Karaj samideanoj en Ameriko kaj 

Eŭropo!
Ni, j apanaj sam ideanoj, kun 

granda ĝojo al vi informas kc ni
sendas al vi kiel 
nian senditon.
esperantan an> 
basadoron ĉe vi, 
S-ron Ossaka, 
kiu kun ordono 
de P regi staro 
studi en viaj 
landoj forvojaĝis 
la 4-ail Cle Sep
tembro al Usono 
kaj veturos al 
Eŭropo post unu- 

scias, li estas unu 
cl la plej mab 
novaj kolegoj 
batalantoj kaj 
plie estis la efek
tiva centro de es*  

S-ro Kenji Ossaka.peranta movado 

laboros en ĉio ajn por Esperanto 
laŭ viaj petoj kaj helpoj.

Ni petas al vi ke vi afable akceptu 
lin ne nur kiel kutiman gaston

fremdlandan sed 
ankaŭ kici re
prezentanton de 
japana esperan
tistaro, en kiu 
ni fordonas al 
vi unu el niaj 
gvidantaj fortoj 
kaj pere de kiu 
ni esperas pli- 
proksimigi la 
interrilaton 
inter vi kaj ni 
por la bono de 
nia komuna la- 
boroe
Ni kun plezuro 

uzas la okazon 
por transdoni al 
vi pere de li 
niajn korajn 
salutojn kaj

en Japanujo -li estas tre energia, de方ron por la glora sukceso de 
klopodema, kaj fidelega al nia sankta nia kara movado en viaj landoj, 
afero. Dum la restado ĉe vi li nepre
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HO KARAJ, ĜIS LA REVIDO

K. Ossaka

Karaj samideanoj, karaj kama
radoj.

Mi jus ricevis de la Registaro la 
ordonon veturi eksterlandon por 
studo de fervojaj vagonoj kaj ne 
povos vin vidi por pli ol du jaroj> 
Tio dolorigas mian koron kaj kun 
adiaŭaj vortoj al vi mi nun min 
turnas. Certe dum restado en ali
landoj, mi laboros por nia sankta 
kaŭzo, sed dumtempe mi ne havos 
plezuron preni kun vi parton en 
laborado en Japanujo. Dum mia 
19-jani vivo esperantista, mi vidis 
per miaj propraj okuloj ondantan 
sorton de nia afero. En la jaro 
1906 ĝi kvazaŭ promesis tre bal
daŭan venkon;la tuta publiko 
ebriiĝis pri sukceso glora, ĉie oni 
parolis pri la mirinda lingvo Es
perantoa Kiel vi scias, jam en la 
sekvantaj jaroj Esperanto ŝoviĝis en 
senesperan malprosperon, kiu nin 
rememorigis pri la malgaja sorto de 
Volapŭk, kaj suferis en ĝenerala 
forgesiĝo. . Kelkaj energiaj, sino- 
feremaj bataladis kontraŭ terura 
apatio de F publi ko. Luktado kon- 
traŭ aero! Tamen ili kuraĝe elt
enis tra sufokanta krizo. Komencis 
favori la bona tempo de Pmondo. 
Tagiĝo ruĝas ĉe 1?horizonto. Re- 
florado jam sin ekmontris.

La movado svenigis pro nialvar- 
miĝema scivolo de fpubliko;la 
afero reviviĝis danV al la konstanta 
laborado de firmanimaj idealistoj.

Konstanteco 一 fideleco neniam 
ŝanĝiĝema, la beno de la Esperan- 

tistaroe Dĉ kio tio venas. Ne de 
ia atendo por persona profitemo, ne 
de ia egoista oportuneco, ne de 
nepraktikebla ^praktikebleco^ ĝis- 
nuna de Esperanto, sed ili estis 
altirataj konstante de la plej granda 
homa idealo, kiun instigis nian Maj- 
stron elpensi homunuigan lingvon.

Esperanto ankoraŭ ne eliris el 
la stato de propagando. Gi bezonas 
por si ankoraŭ pli energiajn, vere 
konvinkitajn porbatalantoj iu Antaŭ 
ĉio, en la nuna stato, ni devas varbi 
ideajn homojn, kiuj ne evitas oferi 
siajn penojn por la bono de Fhomoj 
kaj kies koroj restas konstantaj en 
la plej kruela tempo, ol trumpeti 
kun vanta efekto inter praktikuloj, 
kiuj facile forlasas la aferon, tuj 
kiam oni vidas, ke ĝi ne donas al 
ili atenditan profiton.

,,Konstanteco^, ĝi estu devizo de 
ni, esperantistoj batalantoj. Fidelaj 
ni estu ĝis la fino en fosado de nia 
sulko.

Mi esperas, ke mi revidos vin 
ĉiujn sen manko, kun bonaj rekrutoj 
nove de vi varbitaj, kiam mi post 
jaroj revenos al nia kara lando.

Ni juris labori, ni juris batali,
Por reunuigi『homaron…
La verdan standardon tre alte 

ni tenos;
ĉi signas la bonon kaj belon• 
La Forto mistera de Pmondo nin

benos,
Kaj nian atingos ni celon.
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いざ、さ らば

小坂狷二
锐愛なみ同志諸兄。

私は今度政府から戟逍車輛硏究のため海外出張の命を受けまし仁ので今後二箇年わま  

りの間皆様に御目にかゝろ二さが出來ぬ二ミに相成りました。まニミに心許なま次第に存 

じます,就｝まして玆に皆樣にむかって4別れの一莒を申述べる:e、いす:します。

申す迄もなく私“自分の诲外滯留中1我。の聖なろ目的の爲に力を盡す二芒で有ませうが 

Wしその問は我が邦での運動に皆樣さ其の勞を分ちおふの欣び花もつ事がで»ませぬ。

顧みます刀に十有九年間のエスペランチスト生活を通じ私“我。の事業の如何にも波 

闕に富んだ成り行3を2のおたり實見致しま い:のです。即ち一九〇六年（明治三十九年）當 

時には最早や勝利は眞近かに期待せられたかのやうで;世間全體が榮かみ其成功を夢みて 

有頂天さなり到ろ處奇錢的言語エスベラントについて話が交される有標で御座いました。 

ミニみが御承和の如く其の年が翌けての後に至りましてはエスベラントははやくも絕望の 

淵に落ち二んでしまひまIた。徒らにかのヴォういりの辿りし悲運についてそゝ・みの憶 

も需ぜIめらに過ぎずしてそのま、一般民衆から忘れられて苦境に沈淪して了ふさいふ果 

かなさ。唯二三の離身的な人。が根氣强くし二のひビい世間の無頓着ミ打戰ってまいりま 

した。唆蔭ミ腕押し!いかさまそれは張合なさの限りでろりまらう〇し,かI此人達任 

け:;げにIコの苦い、瀨戶際をば二らえ通しましたのです。果して時勢の惠みは我。の方 

へ風向3初めました〇時なるかな、曙は地平線上に茜ざし花は返り咲かんずこ雷花破氛ま 

二ざ我が運動"冷めやす｝世間の好奇心に禍せられて息絕えむんざし我が事業は堅忍不拔 

の理想者の絶もい奮胡の賜物で甦るな得たミ謂っべきです。

永劫性 永へに不變の眞こ•、ろ二そエスベランチスト全魁にさっての實である。そ 

のよって來ĴS所以は何であり上せうか。個人的の慾磊づくからで（［ありまビわ,我利〇。 

老流の便益に1ろのではありませぬ，エスベラントの今口に到る迄の 實用化されない所の 

て實用向ま』のせいでもわりませぬ,啻・彼誓は恒に變る;壬なく最も偉大な人間的理想—— 

:れぞ吾等のマイストロをして人類結合の言語を老案せしめるペく慫憊した所のものであ 

〇 夫れに二つ、引きつけられてゐたのでわり壬す。

エスベヲント“猶未だ宣傳の時代は脫却し^ （1ゐない。それは益。性根づXい,又本心 

からワ么委ぬる翻士を必要さI•てゐちので御座います。何はさて,目下の狀怨では人類の幸 

祠を念じて勞力を獻げる二ざを各まず聂し苦惱の時期に臨んでも斷固了：る意思を'もった思 

想的な人。を勸誘する:さが一番肝じんで，それが碌った程の利益も｛，たらさないさ氣付く 

や直ぐにいI•の仕事から手を引く底の實利主義者の群へのムダな宣傅い）も遙かに・ましな 

コミでわるさ信じます。

『ノよ劫不撓』，コれ二そ吾〇戰土エスペフンチストの綱領であらHばならG。吾。“最後 

まて・吾〇の畦を耕す二过に忠誠でわら“ばなら耳さ存じます。•

私が外遊を終へて再び二の故國を踏むの口 一人も減られちこざなくしかし弗樣に丄っ 
て集められた立派な新戦士の方。过打連れだ、れた皆樣に再び拜顏しうる二さな望んでや 

まぬ次笫でございます。

我Qは働くさ誓ひ戰ふさ警つね 

人類を再ぴー致せしろん爲めに

. 綠の旗をば我等□高く揭げ持つ， .

其は善さ涣ミな表はしてゐるのだ 

世の神秘の力は我等も叙福すろ， 

かくて我等は目指す目的に達するのだ。 （〇生譯）
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ENLANDA KRONIGO
; 弋'门ゝ 〔內地消息〕 ゝ、«防

S-RO OSSAKA

ADI AŬ A FESTENO EN TOKIO
En la 30a tago de Aŭgusto 

vespere Japanaj sauiideanoj bavis 
grandan festenon por diri gratulon 
kaj adiaŭon al S-ro Ossaka, la ĉefa 
redaktisto de nia ハRevuo Orienta^ 
kaj la centro de 1'niovado esperanta 
en nia lando, kiu forveturas ekster・ 
landen kun la ordono de V Registaro 
esplori pri ŝtalvagonoj fervojaj・ しa 
festeno havis lokon en la restoracio 
“Empreso" de Sankjo-Bildingo, 
Tokio. Ĉeestis pli ol sesdek sam U 
deanoj malgraŭ nebonaj cirkon ・ 
stancoj, ke multe da studentoj kaj 
eminentuloj forestas for de Tokio 
pro la libertempo kaj varmego. Post 
la manĝo la aranĝinto S-ro Osida 
petis la paroladon al la ĉeestantoj : 
D-ro K> Nakamura gratulis lian 
vojaĝon, S-ro Ĉ. Fujisaŭa sprite 
admonis lin laŭ sia sperto en Eŭropo, 
S-ro T. Juri elokvente deziris lian 
bonan vojaĝon kaj sanktan laboron, 
F-ino M. Merita salutis, reprezent
ante samidcaninojn, S-roj S. Aglo,
H. Oka, Minoda,乙 Fojokaŭa, IĴeno 
kaj aliaj ankaŭ esprimis adiaŭon al 
lie ・ Fine S-ro Ossaka responde faris 
parolon iom longan, skizinte nian 
movadon en la estinteco kaj aver
tinte nin ĉiujn ke ni estu fidelaj al 
nia sankta afero kun granda idealo.

Per fdtografado finiĝis la festeno- 
Sur la ĉielo la steloj briletis super ni, 
kvazaŭ ili promesas bonan vojaĝon 
al S-ro Ossaka.

AL USONO. J ;応也
ĈE LA KAJO DE JOKOHAMA
Ĉe Fperono de Tokio stacidomo 

ie la 9-a h.la 4-an de septembro 
kolektiĝis ToKiaj samideanoj kun 
verda standardo por premi la manon 
al S-ro Ossaka kaj eliri bonvojaĝon 
al li. Kelkdeko da niaj kamaradoj 
per la sama vagonaro akompanis lin 
ĝis la havenurbo Jokohama. Ĉe 
1'eliroj〇 de Vstacidomo Jokohama 
tieaj samideanoj ankaŭ atendis nin 
kun grandioza standardo vcrdostcla> 
Nia anaro jam fariĝis pli ol kvardek, 
je duono post la 10-a ni marŝis sur 
la strato al la kajo, kie S-ro Ossaka 
enŝipiĝas, alte t enante la standardon. 
La ŝipo Korca-Maru elspirantefumon 
preparas por la forveturo al Usono. 
Ni, ĉiuj, vizitis S-ron Ossaka en la 
kaj uto de Fŝipo kaj interŝanĝis la 
lastan vorton kaj la lastan man
premon kun lie

Jam venis la tempo ekveturi kaj 
ni staris sur la kajo kontraŭ la ŝipo 
kaj svingante la standardon ni 
hore kantis la „Esperonu kaj la 
，/ragiĝon,^ tenante en la mano 
paperrubandon interligitan inter ni 
kaj S-ro Ossaka sur la ferdeko. 
Deziro, ke tia stato daŭru kiel eble 
plej longe antaŭ ol disiĝi, estis 
senlima, sed la tempo malpermesis 
kaj jam kun unu sirenblovo ekglitis la 
ŝipo. „Vivu Esperanto !<f 力Hura !“ 
„Banzai!" Voĉoj flugis en la aero. 
Svingiĝis ĉapeloj kaj standardoj・

Adiaŭ S-ro Ossaka, nia kara sen
dito al fremdlando! Bonan vojaĝon!
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Festeno adiaua a! S-ro Ossaka （小坂氏送別會の後）

前列中央:小坂氏夫袤同左母堂及坊ちゃん 二列目:向って左二人目より 

藤澤氏淸水氏中村博士丘叫士千布氏上野氏美滄田氏

S-ro Oasaka sur （横濱单頭の小坂氏）
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RADIO-DISAŬDIGO FRI 
ESPERANTO

La 3oan de Aŭgusto S-ro Cikao 
Fuĵisaŭa, Prof. de Kiuŝiu Imperia 
Universitato, faris paroladon propa- 
gandan pri Esperanto ĉe Fradistacio 
J.O.A.K. en Tokio je 13. 3〇1】. Tio 
estas la unua parolado pri Esper
anto, disaŭdigita de J.O.A.K. kaj la 
elokventa parolo tre influis sur ĉiujn 
aŭskultautojne
★Tokio. 一 En Bunka mura apud 
Mejiro okazigis la vilaĝanoj pro
pagandan paroladkunvenon en la 
23・a de junio. Parolis D-ro S. Niŝi 
antaŭ 30 p. Poste oni havis kurson 
gvidata de Odoktoro 3-fojojn ĉiu
semajne Partoprenis 20 p.
★Itoo. (Sizuoka)e一De la ĝis la 
15-a de aŭgusto Eskulapida klubo de

Medicina Fak. en Tokio-Imp.-Uni- 
vers.,cntreprenis Esperantanl Icjmon 
en Ito, famega banloko, por pasigi la 
varmegan someron kaj ekzerci csp. 
interparoladon. Kaj la klubo oka
zigis esp. kurson sub la helpoj de 
D ro Kobajaŝi, Sroj Ŝimomura kaj 
Sakata. La i-an tagon vespere 
faris propagandajn parolojn S-roj 
Ŝinji, Suzuki kaj Prof., D-ro Niŝi 
antaŭ ĉir. 80 p・ Post tio la kurso 
daŭris ĝis la 13-a, ĉiuvcsperc la 
hejmanoj alterne gvidis /0 p・ 
partoprenis kaj kun ardo Ceestis. 
Post la kurso fondigis en la urbeto 
Esp・ grupo. La Esperantan Hcj- 
mon partoprenis. D-roj Ogata kaj 
Nisi, S-roj Murata, Itabaŝi, Suzuki» 
Kuru, Ŝinji, Kitaoka kaj Ura. Oni 
pasigis la t agojn en plezurplena 

Esperanta litanio en lloo
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vivmaniero, kaj en Esp. babilado. 
La vivo estis tiel goj inda ke ni de
cidis entrepreni la hejmon ĉiusomerc. 
Oni babiladis ĉiam en Esperanto kaj 
nur en dormado ĉesis la zumad〇. 

(Vidu fotograf. sur p. 195)・ 
★Ŝimoda (Ŝizuoka).—Okaze de la 
suprenomita Esp・ Hejmo en Ito, 
Eskulapid-klubanoj verdigis tiun ĉi 
malnovan havenurbeton, ŝipc alvctur 
inte de Ito. Tieaj kuracistoj D-roj 
Osada kaj Kurita preparis por ni.

2-an de aŭg. faris parolojn S-roj 
Ŝinji, Suzuki kaj D-ro Nisi antaŭ 
80 p・ De la 3-a ĝis la 10-a kaj de 
la 17-a ĝis la 22・a okazis kurso sub 
la gvido de S-ro Ŝinji. Parto
prenis 30 p・ 
★Ŝojin-lac;〇 (Jamanaŝi).一Joŝida kaj 
Jamura Esperantaj grupoj aranĝis 
Esperantan Vilaĝon, sub la helpoj 
de Fesp・ grupo en Jamanaŝi Koso 
Gakko, ĉe la bordo de U fama lago 
Ŝoji de la 15-a de Aŭgusto ĝis la 
18-a, D-ro Ramstedt, Finna Min
istro al Tokio, bonkore partoprenis 
en ĝi.. Ni klopodos en la venonta 
jaro pligrandigi la vilaĝon kaj 
invitos multajn samideanojn el la 
tuta Japanuja Por konatigi la be-

京都での大會の歸途 

岐阜のエスペラント博覽會へ 

十月十七H匚リ五日間

當市に聖上銀婚紀念の國產大共進會の開*  

催中な機壬し且岐阜商業舉校:二十周年祝賀 

會に際し同校內にエスペラント博覽會を開 
ねしまず。何卒皆樣より右資料さしてプフ 

イショ宣傅ピラ寫眞通信エハカ・キ新聞雜益 

褂籍廣告商晶看板カ〃タ蔑他何でもエスペ 

うソトに關係あみ物罷を御貸與願ひたう御 

座います。全責任をもって本食が4預りし 

ます。同博爺會の成功不成功!x-i:かゝっ 

legan pejzaĝon ĉirkaŭ Monto Fuĵi 
al fremdlandanoj ni verkis gvidlibron 
en Esp. (Rap. de S-ro Kamo)・ 
★Nagoja.—Je 16.30 en la 22-a de 
Julio la propaganda kunsido okazis 
en Micubiŝi Akcia Kompanio Elek- 
tr omas ina ・ Ĉeestis ĉir・ 100 p・

„Vivo de Zamenhof kaj la deveno de Esp." 
...... ............    R・ Joŝii.

„Kiel disvastigis Esp. ?" •….H・ Jamada. 
Laŭ la fervoraj deziroj de Vaŭskult- 
antoj la 2 4-a n de Julio oni komencis 
kurson en la kompanio sub la gvido 
de S-ro Jamada(2-fojc ĉiusemajne)^ 
Partoprenis 50 pf, preskaŭ ili ĉiuj 
estas gradigitoj de Faltgradaj ler
nejoj ・ (Rap. de S-ro Jamada)・ 
欣 Kanaj ama (Mijagi).—En la ko
menco de aprilo ni, instruistoj, faris 
alvokon al edukista rondo por kon
vinki ilin, kiel necesa estas la intern. 
lingvo por la inter n. eduko. Kaj 
la 5・an de apr< ni fondis ^Instruistan 
Esperanto-Societoneu La societo 
celas efektivigi internacian edukon 
ie) per interŝanĝo de materialoj 
por lecionoj kun alilandanoj 2e) 
per propagando de Esp. inter ed
ukistoj kaj 3C)malfermi kutiman 
kurson. (Rap. de S ro Simazaki)>

て同志諸賢の御好滋御援助に丄ろコミト存 

じます。大會の御歸途是非御立诗匕。

岐阜エスベラント會 

岐阜商業學校綠星會 

(岐阜市外嚴美村山田淸一宛)
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REGIDINO SUR PIZO
豌豆の上の王女

アンデルセ・ンの◎伽噺 ザメンホフ博士エス譯

Estis iam reĝido, kiu volis ed- ! 
ziĝi kun regidino, sed li nepre | 
volis, ke tio estu vera reĝidino. 
Li travojaĝis la tuan mondon, 
por trovi t*an,  sed eie troviĝis ia 
kontraŭaĵo. Da rcĝidinoj estis 
sufiĉe multe, sed ĉu tio estas veraj 
reĝidinoj, pri tio li ncnicl povis 
konvinkiĝi : ĉiam troviĝis io, kio 

:ne estis tute konforma. Tial li 
| venis returne hejmen kaj estis tre 
;malĝoja, ĉar li tre deziris havi 
| veran reĝidinon・

,おみ時一人の王子沪ありまして主女さ結 

婚したいさ思ってなられましt1併しそれけ 

是非本常の王女でなければならわざ思ひま 

した。そ二でそん(tia)王女な見つけ/う 

ミ世界中(tuta)を遍歷されま い:、併しご 

こへ行ってI何か障害がありました。王女 

逹“可成澤山むりましT1併しそれが眞の王 

女遵であるかについては彼はこ•うしても納 

得ができなかった:いつし何か全くふさわ 

しくないものがわつ兀からです。それで彼 

は郷里へ歸り(resurne venDましf:〇そし 

て眞の王女が大@(iしかったので大層悲し 

んで居ました。

〔註〕1・ edziĝi kun iu 2. nepre volis (是 

非にミ欲す),ke tio estu... 3. travojaĝi la 
tutan mondon = vojaĝi tra la tuta mondo. 
4・ Da regidiuoj estis suf. multe «Estis sufiĉe 
multe da regidinoj. 5. ĉu tio.. , pri tio li... 
=li neniel povis konv・ pri. lio, ĉu tio eslas .. 
この鈕は接績詞pri tioのtioはĈu .. さ 

す〇 6. konvinki會◎さす。-—iĝiは會得 

す,得心がゆく。& dupunkto (:)は前文を 

補ひ說明すろ二さが多い。例•次節のUnu 
vesperon fariĝis granda uragano : fulmis kaj 
tondris... 8・ kio は io の關係詞，9. kon- 

forma (t konforma al vera regidino (眞の王 

女として適しない何か缺點が見つかるので

Unu vesperon fariĝis granda 
uragano : fulmis Icaj tondris, forte 
pluvegis, estis terure・ Sub让e oni
frapetis je la urba pordego, kaj la 
maljuna reĝo iris, por malfermi. | 
Montriĝis ke ekstere antaŭ la 
pordo staras rcĝidino・ Sed, ho 
mia Dio, kiel ŝi aspektas pro la 
pluvo kaj la ventego ! La akvo 
fluis cle ŝiaj haroj kaj vestoj, kaj 
verŝiĝis en ŝiajn ŝuojn kaj elen・ 
Kaj ŝi diris, ke ŝi estas vera 
reĝidino.

或夕方ひビいあらしになりまし稻光 

りはする雷はなみ、ひビいごしゃぶりで大 

變怖しうございまし此時俄かに町の大 

門を叩く音がします.そ;T老王□門な開 

きにゆきました,外にけの前には一人の王 

女が立ってゐました。併しよわ大變です、雨 

壬嵐のためニれはまお何たる樣子でござい 

ませう!水ぽ彼女の髮や着物加ら流れ落ち 

靴の中へ流仕二んでは又流れで、ゐましT:〇 

そして彼女は自分は眞の王女だと申しまL 
た。

〔註〕unu vesperon — en unu vespero» 
(或晚に)2. fulmis, tondris, pluvis は無主語 

動詞でめる〇 3. oni frapetis je .. oniを用ひ 

た文は主群の動乍も表すよりL主語は輕く 

君へ動作K物を主さするのですから此文は 

戶を叩くものがわった、叩く音がした位の 

意〇 4・ iris por malfermi = iris kaj mal
armis の如く譯して差支へないのです。5. 
montrigis, ke...-…の光景が出現した。6・ 
ho mia Dio扫やまめ、これはなんだ等の 

驚3な表はす感嘆の譜〇 ?. aspekti过見龙 

る、…の觀も呈す。8・el'e'n = (內から)外へ 

hejman等过同じ造語〇
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„Nu, pri tio ni tre baldaŭ kon
vinkiĝos !" pensis la maljuna 
reĝino. Ŝi tamen nenion diris, sed 
ŝi iris en la dormoĉambron, el
prenis ĉiujn litaĵojn kaj metis 
unu pizon sur la fundon de la 
lito. Post tio ŝi prenis dudek 
matracojn； metis ilin sur la pizon, 
kaj poste ankoraŭ dudek lanu
gaj oj n sur la matracojn. En tiu 
lito la regidino devis dormi dum 
la nokto.

『でいその二ざは直ぐ私逹に判かちでせ 

うよ』と老王妃は考へました,併し王妃“何 

も云ひません"CLr;そして寢室へ入ってゆ 

・寢貝もすつ）り过りだして寢蚩の底へ一 

粒の豌豆冷4亠きした。それから二十枚の 

布團む取ってその豌豆の上へも、それから 

尙二十枚の毛布圍もその上におきましT:〇 

二の床に英王女がー晚りむら"ぱならなか 

ったのでした。

〔註】1.nuさて，それで2. pri tioの 

tio U ŝi estas vera regidino を受ける 〇 3 
reginoニれは廉巒にはregoミむってゐます 

ぢ誤植でせう。それは同じ話もSkeel-Gior- 
hng氏がエス譯したLのにはregino芒で、 
广るL前後の文から洛へて〇 4・poste an- 
护祖次いて尙其上に…ぶ5. matraco = 
敷飾團6.lanugfaĵo, lauugo 動物のリブ 
毛で一般に柔かい毛ないふlanugaĵoは2れ 

を入れてつくったtのを云ふ。

Matt ne oni ŝin demandis, kiel 
ŝi dormis・

„Ho, terure malbone !" diris la 
regidino ; ,,Preskaŭ dum la nokto 
mi ne povis fermi la okulojn! Dio 
scias, kio estis en mia lito ! Mi 
kuŝis sur io • malmola, kaj mia 
korpo pro tio fariĝis blua kaj 
bruna ! Estis terure !

I
翌朝人。は彼女によくりむられ7：かを尋 

“まい:。

『い、龙犬變眠むれませんでし讥』さ王女 

は答へました\『殆んビー晚中眼もつぶろ二 

ミがで亠ませんでい:!私の床の中に何が 

扌」ったのか私には判り表せん!何だわ堅い 

Iの、上に橫たはりまい：そして私の身體 

はそのため苛く茶褐色になり表い:!本當 

にむそろしうございましT： 5
〔註〕!-.•.demandis, kiel ŝi dormis 彼女 

がぎんなに眠れだかむ 尋袒ろ。か、ろ場合 

kie!は接續詞の役目もすみのであつ•て日本 

語の「か」にあたる〇 demandis, Ĉu k}d...さか 
demandis, ke kiel ミカ・云 |1J□〇 2. terure ひ 

ぎく.人變に。dum la tuta nokto «»—晚中、 
dum la tuta tago —la tutan tagon = —* [1 中 二 

れらtutaに注意せられよ。每日の證:味では 

ない。3. Dio scias神のみぞしろI为す。人 
間の我。にはさてもらから。。4. io mal- 
mola=（mai mola io）の如く相關代名詞ざ形 

容詞は大低二の順序におく方が「1調が』い 
のでかくする。5••身脸が豆のア：め亦苛いわ 
ざがで并。

: Per tio oni povis vidi, kc ŝi 1
estas vera regidino, ĉar tra la 
dudek matracoj kaj dudek lan- 
u gaj oj ŝi sentis la pizon. Tiel 
dclikatsenta povis esti nur vera 
regidino !

Tiam la reĝido edziĝis kun ŝi, 
ĉar nun li sciis, ke li havas veran 
reĝidinon; kaj la pizon oni metis 
en la muzeon, kie oni ankoraŭ 
nun povas ĝin vidi, se neniu ĝin 
forprenis. ；

Vidu, tio estis vera historio・ i
このニミで 人。は 彼女が眞の王女である’ 

ここも 知る二さがでみました、何芒なれぱ 
二十枚の蒲團ミ二十枚の毛蒲團を通して彼 

女は（その下にかくさ□た）豌豆な恳じろ二过 

炉でままし仁から。ĵ：ゝ・眞の王女のみがか 
くの如く敏憊でわり©ろのみでわろ!
そ二で王子は今や彼が眞の王女を手に入 

れることがで3たので彼女ご結婚しま5; 

そしてその豌豆は博物館へかざられii/：； 
また誰しそれを取除かないのならぱ今でも 

尙それなその®物餡で見ち事ができませうQ 

ねえ.これは本當の4話なんですよ。
〔註〕1.delikafsenfa 敏感な 〔完〕・
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MIA ESPERANTA EKSKURSO

T. Juri

Forlasi nte la klubon, ni ĉiuj 
marŝis sur la strato al kafejo, kie ni 
trovis tre belan kaj junan rusan 
kelnerinon, kiu parolis japane tre 
ĉarme. Ŝia dolĉa elparolado, mi 
devas konfesi, tute min ravis. S1 
havis maldikajn fingrojn kaj li poj iv 
kiuj tute decas al belulino. La 
hispanoj diras, ket por esti bela, 
virino (levas havi tri maldikajn 
ajojn : fingroj, lipoj kaj baroj. Mi 
ne memoras, ĉu ŝiaj haroj ankaŭ 
estis maldikaj, sed tni pensas, ke 
eble jes. Ŝiaj okuloj estis vere al
logaj ,dum ŝiaj dentoj estis pli 
blankaj, ol nego. La blondaj haroj 
bele lumigis per la elektra lampo, 
kiu pendis de la plafono. Neniel ŝi 
aspektis voluptema. Mi rigardis ŝin 
dum longa momento; ŝajnis, ke ŝi 
sentas senfinan solecon en la koro, 
estante sola en la fremda lando. 
Apenaŭ ŝi moviĝis de sia loko, 
rigardante ĉiam antaŭ si, kaj parolis 
nur tiam, kiam ni ion petis aŭ 
damandis al ŝi.

Ekstere falis pluvego per riveroj. 
Ni aŭdis la sonon de Fpluvo, kiu 
agrable batadis sur la tegmenton de 
la kafejo.

,Jen kantu al ni rusan kanton !"
abrupte petis Patro Schmide La
sorĉa kelnerino ĝentile skuis la
kapon kaj respondis :

,Ja nihoĉu (mi ne volas)."
„Mi ne volas ! ? Ne, ne. Vi

ppvas ja bone kanti Kantu al ni,
nii petas vin."

„Niĉevo! a mi diris, nŝi diras, 
ŝi ne volas. Ne perfortu do."

„Kic vi naskiĝis ?a demandis nun 
la scivolema kamarado Macubae Si 
ne tuj respondis, kaj jetante mal
rapide siajn revemajn rigardojn sul
la tablon, ŝi aspektis iom melankolia. 
Ŝia penso videble flugis ĉe tiu 
demando al la malproksima hejmo 
en Kuŝujo. Malĝoja esprimo tra
kuris la dolĉan vizaĝon. Ŝajnis, ke 
ŝi ne estas feliĉa, pensante pri la 
tempo jam pasinta. Tiam mallaŭte 
mia amiko diris cii mi Esperante :

,,Ŝia patro mortis, oni diras/4
^Mortis ?" mi rediris surprizite.

u, mia amiko," i nterrompis 
Sro. ITeda, kiu estis silenta ĝis timm， 
onuf ni trinku ankoraŭ unu tason 
da biero!“

„IIm, bone !“ murmuris mi tra la 
dentoj. r ::

1'iam sekvis gaja interbabilado. 
Mi diris； kc en tiu ĉi sama tago 
okazas en Ĝenevo la Deksepa Uni
versala Kongreso de Esperantistoj・ 
Ni imagis la aman atmosferon de 
la Interkonatiĝa Vespero, kiun la 
kongresanoj eble havas en tiu ĉi 
vespero.

Ekstere pluvegadis ĉiam ankoraŭ. 
Ni eliris cl la kafejo. Mi salutis al 
la ĉarma kelnerino, dirante ruse :

„Dosvedania (adiaŭ) !u
,,Dosvedania !" ŝi dolĉe respondis. 
„ Saj onara !"'
„Sajonara!" 1
Mi forte premis tiam ŝian manon. 
”Spasibo (dankon).u
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„Spasibo.a Sia voco perdiĝis en 
la pluvbatado. Mi iris sur la strato 
kun iom vundita koro. La plimulto 
de la butikoj estis jam fermitaj * kaj 
la stratoj estis preskaŭ senhomaj. 
Estis jam plena nokto.

Estis la dekunua horo kiam Sro. 
Ŝimizu kaj mi revenis denove al Ia 
domo de Sro. Kabe. Lia nomo estas 
tute sama kiel pola Dro. Kabe, pri 
kiu ĉiu Esperantisto en la mondo 
tre bone konas. Pri tio ĉi verŝajne 
nia samnomulo estas fiera.

„Dro. Kabe, nun mi volas dormi, 
ĉar mi estas sufiĉe laca hodiaŭ,u mi 
diris al li ŝerce.

ヵBone, mia edzino tuj pretigos 
por vi liton/'

Triope ni kuŝiĝis sur la litojn kaj 
dormis flanke ĉe flanko. Pasis tiel 
paca nokto.

Kiam mi vekiĝis, estis jam hela 
mateno. Ne plu pluvis. Estis belega 
dimanĉoe

”Hola! vekiĝu jen mia kara 
Patro!“

Mi skuis forte la dormantan Sroe 
Simizu, kiu eble sondis belan sondon. 

m m m. Vi jam komencas 
pepadi, mia pasero !u malbonhumore 
murmuris la bonanima maljunulo kaj 
sin turninte flanken, li denove volis 
ekdormi, kvazaŭ li ne dormus jam 
tri noktojn.

Sro. Kabe montris al mi multe da 
belaj ilustritaj poitokartoj senditaj 
de liaj transmaraj korespondantoj

Ciuj kartoj estis zorgeme konser
vataj en la beleta albumo de li mem 
farita; iuj kartoj estis el Hinujo, iuj 

益
de
Ni

el Rusuj o, el Franc ujo, cl Bclgujo, 
cl Usono, cl Anglujot

Sro. Macuba kaj Sro. Ucda, kiuj 
ambaŭ dormis en sia propra domo 
en la pasinta nakto, venis renkonte 
al ni vestite per jukata. Ili diris :

nBonan nlatenon !"
,,Bonan matenon !"
”Ni vizitu la marbordon hodiaŭ ; 

jen vidu, mi portas kun mi tukon 
por naĝado."

Sro. Ŝimizu tiam proponis, ke 
vizitu lian domon en Hiracuka, 
kio ĉiu volonte konsentis tuj. 
adiaŭis la maljunan patrinon 
Sro. Kabe kaj lian edzinon,
ekiris al la stacidomo. La suno 
varmege brilis sur la blua ciclo. 
Estis hela somertago. Ni babiladis 
konstante pri diversaj temoj ; ni 
sentis nin tiel liberaj, kiel birdoj en 
la aero・ Ni estis efektive tre feliĉaj, 
interparolante en Esperanto. Ni ne 
povis ne miri pri la granda, mistera 
forto, kiun havis en si Eeperanto. 
Ĝi mirinde interligis nin per tia 
fortika fadeno de frateco, ke estus 
tute neeble por tuta eterneco, ke ni 
malamike disiĝu unu de la alia. 
Ni antaŭvidis la estontan gloran 
tempon, kiam Esperanto ludos
gravan rolon por la frateco kaj 
justeco inter la gentoj kaj popoloj 
de la mondo・ Ni benis la animon 
de Dro. Zamenhof. Ni estis cfet> 
tive feliĉaj.

Baldaŭ ni estis kvinope en vago^ 
naro al Hiracuka.

(Daŭrigota)

最新刊書二つ
下郭の二書數十部あり。林余で學會宛御注文下さいc （振普口娜東京11323帝）1.La Urbestro de Zalamea,136頁價1[ffi送料6錢「中米ウルク•アイで出版。 

西班牙文豪Calderonの三幕劇のエス油。2. Rememoroj de Esperantisto? 85页價 10錢金料G錢】ブルが、;ヤの同志Adanasov著コ同阈エス普及史及追想録。必演の書。〔堀〕
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懸賞作文答案披露

（a n號出題）

初等;科'レ

T. Mi estas lerta en naĝado.
（高木功、小林東二、湯淺武進洛氏）。

Mi estas lerta naĝanto.（福田 

みはや氏），

Tre lerte nii povas naĝi. （安部 

淺吉氏）。

此の問く出來てぬたが答案に 

於て千差萬別でわろ。次に例士舉げて解說 

しゃう。 ’• •’

Li estas lerta en rajdado.乘馬にかけて 

は熟練してわろ Mi estas lerta en nagadc*  
=水泳にかけて“なれてゐる。即ち泳ぐ: 

が上手だの意になち。玆T esti lerta en----
ado.-...にかけて口上手だ』の型を記憶さ仇 

度い。 / …;.

Li estas lerta rajdanto=上手な騎手だ\名 

騎手だ〇 & estas lerta pianisto-=上手な V ア 
ニストだ、ビアノが◎ヒ手〇 Mi estas lerta 
naĝanto.=水泳の名手だ。

2. Ĉar la horloĝo ekhaltis, bon
volu ĝin reŝtreĉi.（誌木功、加田みはや 

兩氏） . .
Donu streĉon al la horlogo, mi 

petas, ĉar ĝi ekĉcsis funkcii・ （SfŜ井 

敬次郞氏）。
此のKsanよくあち冏陋で次谧皆んな出 

來てゐた樣だから説明は告咯する。

Mi tiom pliŝatas akvomelonon ol 
persikon, kc mi ne povus esti sati, 
kiom ajn mi ĝin manĝis （ = kiom 
ajn mi estas manĝinta ĝin）.
七月號には度合を表はすtiel...ke 7匕鍵 

にしてないた。此送には數量的觀念のわる 

tiom・・・keも使つオ:。然し賓際にはtiel…ke 
も使っても差支へ“ない。唯度合的にenfazi 
されみのねこ:Ŝ的にenfaziされるのざ違ふ 

のみでわち。次戊『幾ら食べて い であって 

kiom ajn mi estas manĝinta さすちのて・ある. 

即ち？3瓜な食べて了って後にわ®みかわ3 
ないかの問班でめみから此のfrazo “現在完 

了乂は過去にするのでわる。ニれを 現住や 

未來にした方::大部分であち小ら敢て認す。 

咸縉耳C®Ĵ高木功氏（賞）。

CM）湯淺武進ヽ褐田みはや、金炯軌龜 

井敬冶耶希氏。

〔町〕石井和三郞・竹田平一、花岡正〜. 

小林柬二.安豚淺吉、祝谢綱・、1Ohomi 
祜氏。17 - … ,疝ぢ

〔不可:Ĵ四名〇〔規罡違反無効〕五枚。

高等科 ・

Kiam vespercikacloj en la a rbaj oj 
ludas por kelkaj tempoj la melodion 
de vesperigo ĉe la sunsubiro en la 
rubcnoruĝa ĉielo post longa somer
tago, Nokto, sur sia malluma trono, 
ekctendas la nigrajn flugilojn nebule- 
cajn sur la spiregantan naturon kaj 
ekregas la mondon trankvile. La 
kvieta silento, en nigra kostumo, 

.ekkaŭras ĉu inter arbegojn en la 
arbaro aŭ sur la tcron. Baldaŭ 
poste, kiam sin eklevis la oranĝo- 
kolora luno somervcspera, silueta 
konturo de Farbaro sin ekborderas 
per oro. Malvarincta ekvento fajfas 
ĉe la branĉoj de ^maljunaj pinarboj 
en akordo kun arĝentaj sbnoj de 
fonto, kiu elŝprucas ie en la angulo 
cl sub verda muskaj〇. Dume, la 
arbaro mistera en nokto iam kaj iain 
pliprofundigas sian solenecon.

高等科の間Sfiは六ヶ敷い割合に應墓者し 

可成多く皆相當に出來てゐた。上に抿げ此 

のは都筑京三・小杉重太郞兩氏のを土堡に 

して出來ち丈げ原文に忠賁に譯した心算で 
わる。 ・ '「・力

蜩にPcmponia Japonesisさ學名むわてか 

くきもvespercikadoざIてよい〇 B* —荐り』 

IX por momentoであちが文意からpor kel
ka） tempoj过譯L、『タ燒空川二!1la rubeno- 
ruga ©ielo; la karmina ĉielo： la ruga cielo ； 
la brulanta tielo ;la ardanta cielo ;la flag
ranta cielo等澤山わち〇『夜の女神川:Nokto 
で『霞の樣にゃはらヵ•い』はnebulecaさする。
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Nokto, sur... =Nokt（s kiu sidas sur… で しa 
kvieta silento, en nigra kostumo （aŭ vestaĵo） 
=La kvieta silento, kiu estas en----- であ ち 〇

Silueta konturo de Varbaro sin ek borde ras 
per oro Nigra konturo de Farbaro ek
lumigas sian marĝenon （aŭ randon） en oro. 
ミ匕譯せみ。Margenoは元來rando de 
paperfolioでわみが上例の樣に使へば又一 

種の面白味があち。Viola fajro ekfulmis 
la murgfno de minacanta nubo en （lu formo 
de） giganta monto, sinfaklanta super nin, の 

場合にも便へるc （viola fajro =稻荽。min
acanta nubo =今にし降り出しそうな雲）。 

ekvento = ekblovo de vento =-*?¥ の風〇 en 
akordo kun =調子花台せて/…に和して〇 

en harmonio =調和して、愉快に、平和に等。 

argenta sono =（銀鈴な呜らす樣な）凉しい音, 

kun klara, argenta voĉo —音吐郞。ミ 〇

瞪粪〔優）祁筑朝三氏（賞）。 •…

〔良〕小杉重太郞、小池英三、常田幸治、 

佐世保X生、Staranta sur la kajo 諸氏〇

〔可〕高木功、竹田平一、石井和三耶浦氏。 

〔規定違反無効〕一枚。

懸賞作文新課題

初 等 科

1. 君“最早此の小説を誼みましたか。

2. エス乂ヲソトの爲なら何時でし働く。

3. おの野耶(tiu kanajlo)は俺の憑を桶 

んで頭な毆った。

高 等•科

彼女に“未來さいふもの“ Xかつお。彼 

女は未來ミいふやうなニミむ想へたこさ“ 

なかった。それだけ老の日の靜な生活がー 

思尊く思はれた。これから後の老の日だけ

が彼女のほんこうな生き甲斐のあみ生活の 
やうに思はれた。苦痛に苦捂も車りて闘っ 

dづ
た後の、少かに遺された晚年の靜かな平和 

む生活を彼女は誰にし搔3みだされないで 

ひゆくまで樂Iみた少った。餘りに冷たく 

苦痛でわった彼女の過去の生活のそれがた 

ゝ•一つの收覆でめつた。(吉田絃二郞一人 

問苦122頁より)。・

應..募規定
締切十月二十日。答案は中判雰洋紙にー 

行置きに認め、各科用紙も别にい學會內懸 

賞作文係宛の:ミ。賞二名。規定違反の答案 

や鳥等科に於て冥以上の成績も探られる樣 

敢方の切爭科の答案は無効さ致します。

岛誓科第二部の自由作文の期待に反した 

二さは甚だ遺懑に堪龙ない次第であち。十 

丿［彌からは自由作文の課題は廳する;さに 

した。其の代り諸君の力作を寄稿されんニ 

さを希レ。 ’ 〇 .:'

SOLVO DE 
KRUCENIGMO 
（八月號出•題綾言葉解答） -

Vertikale:1 Esperant; 2 ole; 3 ide; 5 
hakilfarist; 6 diamantbril;7 ec; 8 do ;10 
ni;11 teg;12 elir; 13 nia;1）nomioativ； 
lĥ Ital；17 Nii：18 ge; 22 ter; 23 river; 
26 ton ; 30 enu ; 33 unu ； 36 sufiks; 38 kri; 
40 titani; 42 trem; 43 zon; 44 se; 45 Di; 
46 est ； 47 idol;54 is; 56 mi.

Horizontale: 2 opi： 4 led; 5 hered ; 7
ekinvad; 9 internaci;14 montHingv;19 
iel;20 tie; 21 gitar; 24 pan; 25 metai; 27 
re; 2S oh 29 rev; 31 arb; 32 nun; 34 ne; 
35 an: 36 sur; 37 sekci; 39 tut; 41 fiiz； 44 
sid ; 46 evit, 48 ir ; 49 obe; 50 ies; 51 da; 
52 kero; 53 tron; 54 ism; 55 lin.
正解舌ーー久米稔、小尴英三、福田みはや・ 

緖方知三郎ヽ央戶圭一、齋藤武炬・石井ヤス 

チ.相坂正・松唏克己、El ŝelo. •靑木圭三、 

中野昇一、都筑喜三、大岛廣、厨淸、水村貫 

一郞の諸氏。『4みくじ』'の結果夬戶.石井 

兩氏受賞。 •ハ5
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今般歐来出張に際しま い;或“送别會に 

或は御見送に•御祝辭に、御贈物に色。會員 

諸君から御厚志を觴りまじた車を深く深く 

御禮申［上げます。一々御禮の手紙も差上 

る代りに紙上で御挨拶申します。

日本エス人ヲソト學會委員

•: 小坂猾二

學會より皆樣へ

（重大記事故是非御覽下さい）

學會事務所はもとのまゝ

ですから御通信會費拂込等從來の宛名で願 

ひます。唯從來・小坂氏の借家に居候の線 

だったのが今度は全然獨立して

初めて學會が事務所をもつ

KORESPONDA FAKO

©Svisujo.----- S-ro. Jane Perret, Bellevue
18, Le Loche・
©Japanujo.—D-ro. Munlyong-koch, Kinka- 
Hospitalo, Kinka, Kogendo, Korea, L. IP. 
Kun humoraj gesamideanoj de Hulandoj.
©Francujo.—S-ro. Jockakimo Campde pa
dro^, Strato Petite la Reai n-ro 5, Peint- 
urerie, Perpingnan・
©Japanujo> —S-ro< Guzoh Kisi, Juzurihara 
Mihara-mura, Tano-gun^Gumma-ken. L. IP- 
G, k金h
©Japanujo.------S-ro. Junko S让ata, ĉe la
eldonejo de u La Medicino (nova adreso) 
50, Daiunjiĉo> Okajama, interŝanĝas " La 
Medicinon n kun Esperantaj gazetoj ĉiul. 
©Japanujo»----- S-ro< EzĜ Aoki, 204 Minato-
maĉi, Macusaka, Mie-ken, L. IP. k心1・ 
©Japanujo.----- S-ro. Kacuro Ozaŭa, 426
Okaja, Sutta-gun, Nagano-ken.
©Japanujo.----- S-ro. Sunĵi Suzuki, ĉe Maru・
beni-Sooten, Muro-maci, Joĵoo, Kioto. L. IP. 
©Japanujo.----- S-ro< Juzoh Sasaki, 63 San^
ban-£o, Kooĵi-maĉi, Tokio, kun gekristano) 
kaj geknaboj.
©Germanujo.------S-ro. Teodoro, Kirchstr,
75 I. r. I-ieipzig-Meusch, deziras korespon
dadi pri temoj diversaj kun fraŭlinoj kaj 
vidvinoj, (pagus afrankon ktp.)
©Japanujo.----- S-ro> K. Kaŭanabe, Minami-
Gokaŝo *raura,  Kanzaki-gun, Siga-ken, deziras 
korespondi kun franca samideanino*

ニミにむった（小坂氏の借家を受繼いで）ので 

すから新しく諸經費が入ちニミになつ兀の 

です。即ち九月號所我の如く每月G5固ほ 

ぎの新經費入耍で結局は一年に

455圓の不足を生ず

おこさ、なりました。これが補塡はハ月附 

Ĥの委員會・（・は藤澤氏の主唱で委員が每月 

幾口（-n）｝ 50踐）かの經常費厲擄なすみ; 

ミに決定しましたがまだ全頷に連しません。 

それで二の際經濟的に餘詁のある會貝洁兄 

は何卒奮って新しく

口維持倉員（年1〇 以上）になって

戴またいのです。或は賛助會員（年5圓）で 

も結構です。（むちへく Ŭ維持會員に）尙又定 

鎮を定ちる二壬は不可能 だが勝？・の時に應 

分の寄附なしてやろうざいふ方は經常跖S 
附さして御惠贈に預りたいのです。

勿論先年來募集の基な金（約五千圓おり） 

は此陳募集の趣旨通り今後し一指もふれず 

保管しますから御安心下さい。尙何さして 

ヾ!，律來28貝（表紙共）の

雜誌の頁戲は增すとも減じない

覺悟でわます。殊に皆樣の御同情に/って 

經常費が球定不足額も補塡して尙餘りがあ 

れぱそれでごしごし雜誌の表裝や頁數增加 

に使用する覺悟ですから何卒會員諾兄の御 

聲援ミ經濟的御援助を伏して御願ひ致しま
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會費滯納の方々へ

上記の如く小坂氏の渡米を期さして學會 

が獨立躅歩し彳まちゃうになったの“喜ぱĈ 
いが一方經濟上の立直しを斷行する必要に 

せまられてゐます。即ら從來の如く放漫に 

會寶滯納の方。へし雜誌ト發送してゐまし 

たことは今後斷然中止せねばなりません。 

實探會費滯納の力へ發送の雜誌代我他が正 

確に會費も拂込れる人〇の資聘さむってゐ 

るわけで二んねMaljusta がありませ

うか。そしてかく滯納せられろ人Qが多數 

になるミ勢雜誌L貧弱になみのです。

それで此碑膜を機ざして近々再び集金で 

滯納の方〇に會費加請求致しますからぎう 

ぞ4拂込下さい。そして今後は迅速に前金 

切れになる迄に集金むだしますから御まち 

がへなく其際御拂込下さい。Iし

會費御拂込のない方へは一時 

雜誌の毀送を中止い丫:します。

集金郵便は

今後は皆樣の御便宜な計り「三0」（會餐一年 

二ゲ月半分及集金料1〇錢）电辭求じます。で 

も可成は皆樣の方で振替で年額2.40錢肉 

込下され【工兩方共手數が吉けます。（集金は 

三圆以下郵便局取扱はす。振祥は常方着ま 

で一週間が、3ニさ御承知願ます。）一部の 

方へ3册50级の巢金が行きます。之“1年5月 

分の計算です。右御含み願ます。

編輯部より

從來の當帝制を勵行し尙編輯主任當分安 

黑君がやられます。學會の編輯主任さして 

新進氣銳の君は蓋し是適仕でわろざ思ふが 

編輯事務は多tt多雑の事だから、切に同君 

の有能な活動を祈み次第でわる。

尙又大孩各記事を編輯委員で分谐しその 

餘は一般寄稿にまっこご、しました。

記事についての御注文は皆樣 

からぎしぎし申出て下さい。尙

今圓EĤO欄を新設
して十一月號からエフ、ベラントに關する何

か問魁を阻して會員諸君の討論を寡ちニミ 

、しました。ロ本臨で19字詰1あ行內外の 

ここ。長谷川委員本欄體詹。

・事業部より

學會例會（每遍水曜n晚）は從來の如く學會 

でやります。輪请を績けます。（十月は第四 

水邂い

補習研究會は每遍金曜（午後六時半から）に 

變更。場祈日本Hスペヲント社講堂をかり 

て。每回十錢宛出すこさ。講師。由里傲科 

書:Imenlagn）大井（敎科書:Kio povas 
okazi ?）嗣委員。

十月の通俗講演は大密のたち休みます。 

ハ月卅H委員會で撰竪の

來年度代表委員は井上离語藏氏に決定。

本號の特別記事の辨
本號に曾學特別記事む多くした：こに異 

論も5へられみ人もあちいも知れません 
が御承知の如く今度の極柬热帶替舉會は我 
网での最初の园際會議でわってあの緊縮一 
點張の政府ヨへ七萬冏の補助金を支出をし 

て大いに援助4•してをみのでありますCこ 
の晴の阈際會議に我。の同志が上長の懇請 
を如けて敢然エスベラント諮演説4・せらる 
、二ざは我々エスベラソチストにざって祝 
福すべきニミでなくて何でわりま哎う。こ 
の我国最初の阈際會議でエスベラントでモ 
スベランチストざしての最初の氣焰むあげ 
られち緖方村田兩氏の壯擧は我。の欣嬉徐 
躍に堪さない事件でわります。此祝福ずべ 
き壯擧な単なみ翳學界の一小英件として4 
くこミは眞のエスベヲソチストのむすペき 
こ过でせうか。如何に本誌は舉會會员多數 
の嗜好に投すべきであち壬してし二の祝福 

すべ3事實な會員諸君ご共に喜び共に祝す 
べまではないでせうか。しかも御覽の如く 

特別欄頁の中單に三頁だけ2特別記事（その 

代りざいふわけでもわりませんが同じsci
enca む記事だから丘君のMendelismoを次 

號へ廻して戴きましT：c）に芒-めその他の 
記事はマべて對譯にして一般合負の方。に 
さってさして苦痛をわ九へちぼビの記事で 
はないさ存じます。即ち嘗學界のエス遲動 
の記事ですから諸兄が宣侮の際に多少の役 

にたっこi、思ひのせ土したのた、•多數の 
貴就な玉稿をそのために割愛して次械へま 

わしましたこさは皆。樣の御助?、にま〇1 
り外こ•ざいません。（岡本好次記）
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都
第十三回日本Hスベラント大會 十月十AFIより十八H迄三日間

B .・程

十六H （金曜）

17時大會發會式 \

13時H本工ス器會總會於 
19峙晚务懇親大會 （g

十七FI（祭FI）（吞

9時各科分科會 \議

13時犬會協张會 !所

19時普及講演舐公會堂）

+八11（日曜）

】〇時嵯峨繼山公園で園遊會

KONGRESA KARAVANO
當學會で取京地方附近の方の大會・參加の便も計り例 

のKaravanoj旅行團体）を組織します。參加希望の方は

下記の事御含みの上東京市牛込监新小川町三ノ十四日 

本エス學會力ヲパノ係宛十月十日迄に巾込まれ度し。

1.十月十五Ŭ午後9時20分までに東京 乘电□集

合。（同45分の二三等急行で出發京都着翌朝1〇時過）。 

2.其場で就ぐ讯匣賃（學生二割引券尊各自辅參の事）往・ 

片道ミ宿泊（合宿）其他詁資概建坊［ffiむ係に渡す事。3. 
解散は十八II園遊會直後ミします。4.殘金は十八日朝 

耦算の上返却す。5. Karavanoに関し詳細は上記係宛 

御問合な乞ふ。

大會窒加申込は

ハがキで下記の如く宛名は京 

都市烏丸丸太町南商業會議所 

內エス乂ヲ/ト大會维備委H

第十三冋H本エス大食 

參加申込

氏名（カナ付） わ全 

現住所ーー ミ普

當着国定日時—— g杲 

帥鄕豫定日時——す語 

參加分科會—— $3'
宿泊所——

備考一—

舉會のKaravano員は其旨備 

考溜へ尙亦合宿（右の記事御 

覽）希望者は其旨宿泊所欄へ 

夫々御記入願ます。

各地より来會の方もぜひ合宿へ

京都驛前:,さぶき旅館も大會參加者合宿所さします。 

宿泊貨けー泊（朝直付）1圓30錢です。合宿は各地 

同志交歡の爲最も愉快有効です。合宿の御世話は上記 

Karavano係で引受ますから御心置・なく ぜひ御出で下 

さい。合宿箝望の方“左記申込書へ其旨記入の事。

大會參加費用調べ（合宿者標準）

各地より京都まで往復汽車賃の外に下記費用も要す。 

16日午後!vĵlgfj午後までの必須賣用一切計上（え熒共） 

16,17兩日合宿費（但17,18日朝食付）.........約2.60冊
16日晚签懇锐會費.............................3.00
17日畫晚二食（各自勝手）........................ 1.00；）
】8日•嵯峨行電車賃往復.........個遊合費址料）0.30
1գ17,18i!市內電車（合宿から會場へ其他）……0.60

合計…..................................約7囲50錢

十九日大阪に POSTKONGRESO あり!！

★ ★ ★ XIII ★ ★ ★ ★ KIOTO ★ ★ ★ ★ XIII ★ ★ ★
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i SPECIALA PARTO
( DEDICITA POR
、、 LA V1=A KONGRESO
j DE

LA EKSTREMORIENTA ASOCIO
； POR
) TROPIKA MEDICINO
| 〔極東熱帶翳學會第六回大會に際し〕

\ Okaze cle la 6-a kongreso de 1* Ekstremorienta Asocio 
ゝ por Tropika Medicino, kiu havas lokon de la 11-a tago 
( ĝis la fino de tiu ĉi oktobro en Tokio, ĉefurbo de nia lando, 

ni, japanaj esperant i stoj-mcd ici nistoj, kun granda ĝojo 
informas al vi, samideanoj de la tuta mondo, ke ĉe la 
kunsido de tkongreso niaj ĉiam nelacigeblaj sinjoroj 
doktoroj profesoro T. Ogata kaj M. Mu rata kun kuraĝo 
faros paroladon en Esperanto pri siaj laboraĵoj antaŭ 
multe da ĉeestantoj, emi ne n tdj mondekonataj medicinistoj 
el diversaj landoj de Azio, Aŭstralio kaj Ameriko. Ni 
kredas kaj konvinkiĝas, kc tio faros grandajn influon kaj 

1 impreson ne sole sur ilin ĉiujn, sed ankaŭ al la estontaj 
internaciaj kongresoj, precipe al tiuj de post la venonta 
jaro sinsekve okazos en Japanujo unu post alia・

Malfacila estas labro de pioniro ! Glora estu la sukceso ! 

、 今秋十月十一口から東京で開催される極東热帶替學會第次回大會に 

ゝ 當って我が同志たろ東大峥學部敎授緖方知三郞博士及侮染病研究听技 

;師村田iE太學七が亞細亞潦太剌亞亞米利加の諸國から集まって多數の 

＜世界的醫矍大家の前で敢然我が親愛なるエスベラント語を以てその業 

ヽ、蹟報告講演なされるこさになりました。御承知の如く斯の如§國際會 

(議がH木で開催せられらのが全く初めて、•出席者の三分の二以上は日 
〈水人であります二んな場台如何なる語が會議語に使用さるべきかは問 

!題でちります「然かも今後績。引・粮いて此種の國際會議がI」木で開 

；'か紅んさしてゐます。故に最も注目の的ざなってゐる最初の此の會合 

1 に於てなされる兩氏のエスベラント演說は必ずや世界の視廳をそばだ 

ゝ たしちみに大いに力ある事ざ思ひます。U本がかゝる國際會議に國際 

ゝ 語探用の提案を出すに最1適した地位にあるのではないでぜうか。我 

i 〇“我。が望んで尙なし得ざる所を我・に代ってなきわ、兩氏の御熱 

、 誠に絕大の感謝な捧げ其成功る祈ちものでわります。
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同傅硏報告（一九二ニ年）

緖方知三郞博!:外四氏;『島の白米 

病に就て（進二報告）待に比較的ヴ 

イタミンB銃乏の食餌に［って惹

起された白米揃について』

東京帝妙】大 學部紀要第三十

二輯第三冊（一九二五年）

同博士等;『脚氣症にむける內臟器 

關中に合蔷されナ:ゲイタミンBの 

蜀.に就いて並びにグイタミンB缺 

乏によち症（白氷病）に4けちウ•イ 

タミンBの駅ミの比較について』 

同紀要同輯同册:一九二五年） 

緖方知三郞博上耳一氏:『家雞肉腫 

について』（第五報告）

El木病躍學會璇報第十三號

（一九二三年） 

西成甫り士: □區幹筋肉系の一般分 

化について』（第二報告）

E!本解剖學會報告（一九二五年）

竹上技師:I?家豚奇生蟲スデファヌ 

スデンタッスについての生物學的 

硏究』

臺灣縊督府股業課報告第十號

（一九二三年）

B本で一般翳舉文獻の出版されたL
の“未だ战7こ少數である。期らエスク 

ラビゲクルーポの編纂になる『醫學工 

スペラント文集』及痂文より飜譯した 

『藥物學實習』。佐多、押田兩氏編纂の 

『羅エス和解剖爭名胖典・。有岛武郞氏 

『宣言』のエス譯き東宮氏編纂の『醫擎 

辭典よが近々出版の豫定とか。

尙エスベラントの表魁もつけア•翳墾 

雜誌は澤山わろし中には11本語で發表 

い:業跤報告の抄譯むエスペラントに 

譯してのせてゐるものも可成あるが煩 

花さけてのせり。

enhaŭta inokulado ĉe kuniklo neper
fekte imunigita.

Sama Ĵuinalo kiel supre. I,(1922).

Dro Ogata kaj aliaj : Pri la Riz・ 
malsano cle birdoj・(2-a raporto) 
Preeipe la rizmalsano kaŭzita per 
nutrajo rilate manka je vitamino-B・ 

Mitteilungen aus der Medizinischen Fakultat 
der Kaiserlichen Univer sitat zu Tokio. 
32. Band 3, Heft (1925). ' 「

Pri la kvanto de Vitainino-B rezer
vita en organoj cc beribero kompare 
kun tiu ĉe malsano pro manko de 
vitaniino-B (rizmalsano).

Sama Jurnalo. 32. Band 〇. Ileft (1925).

Dro Ogata kaj alia: Pri la koko- 
sarkomo (5-a raportoj

Transactions of the Japanese Patholog«cal 
Society, Tokio/ XIII,(1923).

Dro S. Niŝi: Pri la ĝenerala difer
encigo de P trunkmuskolaro (2-a 
raporto;.

Folia anatomica japonica, Tokio. III,(1925). 
Dro K. Takegami : Biologia es

plorado pri verino „stephanulus 
dentatus" parazitanta en porko.

Bulletin of the Department of Agriculture 
Governmeat Institute, Formosa. Buletin 
No.10 (1923).

Ĝeneralaj eldonajoj medicinaj ne estas 
ankoraŭ tiel multenombra : Eskulapida 
K1 uko kompilis ^Medicinan Krestoma
tion de Esperanto" kaj tradukis nFar 
makologian Prakti kon/' kaj Sroj Sata 
kaj Oŝida kompilis Anatomian Ter
minaron.^ Post nelonge aperos la 
^Medicina Terminaro^ de Dro Tdgŭ<

Multaj mekicinaj ĵurnaloj portas nui 
titolon Esperantan sur kovrilo kaj en 
kelkaj el ili sin trovas Esperantaj skri
baĵoj, kiuj estas ĉefe resumoj de Fraportoj 
skribitaj japane.

*
*

* *
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次に極東热帶毀舉會大會に於ての企 

てについて御知らせします。何はさて 

措いて同人會で報告浣說する題目にっ 

いて任旣に澤山提出されてゐろがその

中にエスペラント語でなされる講演の

あるニミは欣快のいたりでちります。

即ら村田正太技師の『最も簡単な黴蔭

血淸診斷法に就て』及び緖方知三郞敎 

授の『ウ・イタミン缺乏症に於けろ潜

伏期について』の御話がそれでありま

す。併し我。“緖方村田兩氏の講演は 

必ずや全世界の權威舌逹の前にエスベ 

ラントが國際科學語さして'卓越せろ二 

ミな實證せらいがを信じて疑ひま 

せん。兩氏演説の抄矗を戴いて卷末に 

扌易載致しました。

先般皿スクラせ一久クルーポでは各 

國の大會出席者諸氏へむけ招待狀な我 

し賓客の中に幾人かの同志が居られん 

二こも希望してやまぬニミを表明しま 

したが少くさしエスベラント會紹介に 

なりさし役立ったこざゝ信じます。

五年以前からĤ刑雑誌『臨床醫學圖 

譜』花出版してなられみ柿松慶次郎氏 

は丿、會も紀念すあ仁あ象皮病及フィラ 

リヤ病む取扱った待別就花編纂しそれ 

も外阈の賓客に贈呈する二过にしその 

本文4エスベラント語ですちこミに決 

定せられました。同氏の請に愿じて西 

成甫衣授は全文をエス譯した。同誌の 

內容は上記病症の十六例な取扱ったも 

ので美麗に印刷された寫眞ざそれの工 

スベラント□本語丽文よりなる說明文 

ミ］りなつFゐる。必ずや同誌は賓客 

連む嬉龙しめろに違ひなく隨ってヱス 

べヲント運動に關して彼等に犬きな剌 

戟龙》與へろだろう。

尙又常に熱烈な我。の同志村田氏t 
血淸診斷法及LI本に於げろ癩の歷史に 

ついてエスベラントで敍述しそれも海 

外參加者に頒布上企てられてゐる。二 

れ亦彼等をしてエスペラント語み學ぱ 

んさする大なる剌戟となるでわろう。

Nun ni informos vin pri entreprenoj 
cc lrkongras〇. Ni sentas profundan 
ĝojegon trovi inter multego da t emoj 
prezentitaj por raporti ĉe F kongreso 
kelke da raportoj, kiuj estos parolataj en 
Espesanto. Tiuj estas „La plej simpla 
metodo de serodiagnozo de sifiliso^ de 
Dro Murat" kaj ,,Pri la stado de in
kubacio ĉe malsanoj pro manko cie 
vitamino" de Prof Ogata・ Ni ne dubas, 
ke ambaŭ sinjoroj montros brilan sup・ 
erecon de V Esperanto kiel internacia 
scienclingvo antaŭ la tutmondaj aŭtor
itatuloj La resumoj de iliaj raportoj sin 
trovas en la sekvantaj paĝoj ・

Antaŭ nelonge la Eskulapida Klubo 
dissendis al ĉiuj ĉeestontoj alilandaj 
invitletorojn, en kiuj oni esperas trovi 
kelke da samideanoj inter akceptotoj kaj 
kiuj almenaŭ servis sciigi al ili pri la 
Esperanta klub〇.

Sro. K.. CTcmacu, kiu de antaŭ 5 jaroj 
eldonas ĉiumonatan gazeton „Med:cin;i 
Bildaro Fotografa^*,  redaktis por niemo・ 
rigi la kongreson specialan numeron 
pritraktantan elefantiazon kaj filariazo n 
kaj li volas ĝin disdoni al fremdlandaj 
gastoj kaj kiel tekstan lingvon elektis 
nian Esperan ton. Pro lia peto Prof. 
Nisi tradukis la tutan enhavon. Gi en
havas bele pre s 让 an fbtograĥiron kaj 
detalajn priskribajoj n en ambaŭ japana 
kaj Esperanta lingvoj, kiuj traktas 16 
kazojn de suprenomitaj malsanoj. Sin・ 
dube ĝi ĝojigos la gastojn l<aj instingos 
ilin pri nia Esperanta movado.

Ankaŭ Dro Mu rata, nia ĉiambrava 
batalanto, intencas verki pri sia serocli- 
agnoza motoclo kaj pri la historio de F 
lepro en Japanujo en Esperanto kaj 
disdoni la verkaj on al alilandaj gastoj. 
Lia bela skribaĵo ankaŭ nepre taŭgos 
por la instingo.
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LA STADO DE INKUBACIO CE MALSANOJ 
PRO VITAMJNMANISO

'f ヴィタミン缺乏症の潜伏期)

D-ro T Oga/a Patologia Instituto de Imperia Univ. Tokio.

Tie-ĉi mi nomas kiel inkubacion 
de avitaminozoj la tcmpdaŭron de 
P komenco de enprenado de vitamin- 
manka nutraĵo ĝis malsaniĝo.

Ĉc 1' av让aminozo-B la inkubacio 
estas ekkonata esti proksimume difi
nita je specoj de animaloj, sed vere 
ĝi estas rimarkinde influata de P 
kvanto de vitamino-B donita antaŭe 
antaŭ la eksprimento kaj des pli・ 
longiĝas, ju pli multkvanta tiu-ĉi 
estas (Ekspe de S・ro Seta). Laŭ 
mia klarigo, la vitamin〇estas, 
kiel aliaj nutrŝtofoj, rezervita en la 
korpo de animaloj, kaj per tiu 
rezervo ili povas havi normalan 
mctabolisnion, kiam vit<-B ekmanki- 
ĝas en nutraĵo kaj unue malsaniĝas 
ĉe iu difinita grado de manko de 
rezervita vit.-B. La kvanto de 
vit.-B uzata de animaloj dum unu 
tago estas ankaŭ difinita kaj la 
daŭro de inkubacio dependas de V 
rezervo kaj de uzkvanto de vit厂B 
Unu parto de individua diferenco, 
ekkonata ĝis nun, ĉe inkubacio devas 
deveni de P rezcrokvanto de vit广B 
en la korpo.

Kn multjaraj esploradoj pri avita- 
minozo-B de mi kaj aliaj ni donis al 
animaloj ŝtuparccc plimultiĝantan 
kvantan da vit -B (rizbrano) kaj 
vidis, ke inkubacio plilongiĝas re
sponde al la kvanto cle rizbrano. 
Kaj estas notinde, kc ni trovis 
mczurmctodcn de uzkvanto de ani
maloj dum unu tago : nKiani oni 
nutros animalon per fundamenta 
nutrajo (absolute mankanta je vit

amino-B) kun iu certa kvanto da 
vit.-B kaj plilongigas la daŭron de 
inkubacio je duoblo de tiu ĉe la 
nura fundamenta nutrajo, tiam la 
duoblo cle kvanto de la kundonita 
vit.-B devas esti la uzkvanto bezon
ata de la animalo^・ provizo de
vit.-B ĉe kiu la inkubacio estas 
duobla de tiu ĉe absoluta manko de 
vit.-B en nutrajo, povas ĝuste 
siderata formi duonon de V kvanto 
uzata de E animalo dum unu tago.

Se estas: K'.・・ Uzkvanto de
vitt-B bezona por unu tago, K〃・… 

Enprenata kvanto de tiu dum unu 
tago, Ia …Inkubacio de avitamin・ 
ozo B pro absolute vit.-B-manka 
nutrajo kaj 口… Tiu pro rilate 
vit.-B-manka nutraĵo, tiam ni povas 
supozi la interrilaton :

いKヽ・ 

h_ 1U—K〃

La samaj rezultatoj estis akiritaj 
ĉe avitaminozo-A (Elcsp. de Sro 
Sima kaj avitaminozo-C tEksp. de 
Sro Kancko).

Tial ni ne povas senpripense 
atribui la daŭron de inkubacio de 
avitaminozoj al la t. n. dispozicio. 
Ĉar tiu periodo estas tenipdaŭro, 
dum kiu la manko de vitaminoj en 
la korpo atingas iun certan gradon 
pro ncsufiĉo de vitaminoj en nutrajo, 
ni volas aserti kc la dati ro de inku
bacio dependas de interilato inter 
la kvantoj de vitamino rezervita 
deantaŭc en la korilo, tiu uzata de 
animaloj ĉiutage kaj tiu enprenata 
deekstere kiel nutrajo.
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LA PLEJ SIMPLA METODO POR SERODIAGNOZO 
DE SIFILISO

: (最備單の徼旅血淸診斷法)

Dro M・ Murat a. Instituto por Infektmalsanoj de Imper. Univ, Tokio.
Oni ekstraktu per alkoholo (ĉ< 

96%) muel让an muskolon preparitan 
cl fre：a korkarno de bovo, kiu estas 
konservita 1 nokton en glaciejo 
(muskolo : alkoholo 二 1 gr: 5 kcm) 
dum 1 semajno en laboratorio kaj 
poste en glaciejo 2 t agojn. Al la 
ekstrakto filtrita oni aldonu duoblan 
kvanton da alkoh. kaj lasu ĝin en 
glaciejo ĉ. 2 semajnojn, por ke oni 
akiru la ekstrakton refiltritan・ Tiam 
oni enmiksu respektive「7, 1.75,
1.8,  1.85, 1.9 kcm da tiu ĉi filtraĵo 
al 0.1 kcm da ĥolesterin-alkohol- 
solvajo (【％)• Enmetu tiujn ĉi 
miksaĵojn po 1 kcm en provtubo (ĉ. 
2.5 cm-diametra) kaj kiel eble plej 
rapide enverŝu io kcm da fiziologia 
salsolvaĵ〇 en ĉiunt Aliflanke diluu 
per salsolvaĵ〇 pozitivan seron in- 
aktivigitan, ekz. io, 15, 20, 25-oble, 
por ke oni akiru serojn plejmalfdrte 
pozitivan ( + )，duban (土)kaj nega
tivan. Nun surtavoligu per kap- 
ilarpipeto ĉiujn reakciilojn sur la 
3 serojn enme titajn en provtubo 
(ĉ> 0.6 cm・diametra). Lasinte stari 
ilin en laboratorio (ne en termostato) 
40 minutojn, oni elektu reakciilon, 
kiu montras sur la + sero distinge
blan sed nedensan ringon blankan^ 
sur lajtapenaŭ rimarkeblan ringon, 
dum ĝi montras nenian precipitaton 
sur la negativa ser〇・

Se la reakciilo ekzaminitaj eslas tro sente
maj, oni plimultigu la kvanton de la ek
strakto ;se renverse, malmultiĝu ĝin ĝis la 
guatesentema reakciilo estos trovita・ Se 
necese, oni dividu la intervalon je la difer
enco de 0.01 kcm, ekz. 1.81,1.82,1.83 kaj 
1.84. Se kelke da reakciiloj tiel preparitaj 
havas sentemecon en sama grado, oni elektu 
el ili la reakciilon enhavantan plejmulte da 

ekstrakto-
T iamaniere oni povas trovi la ek

zaktan proporcion inter ekstrakto 
kaj ĥolesterino, laŭ kiu la antigeno 
(diagnozilo) devas esti preparata. 
Uzante tiun diagnozilon, preparu la 
reakciilon kiel ĉe la ekzameno de la 
sen tero 亡 eo de diagnozilo t.c. kiel eble 
plej rapide io kcm da salsolva]0 
(o・?5%) el provtubo (2・5cm-dia・ 
metra) en alian samgrandan pro・ 
vtubon enhavantan i kcm da diag・ 
nozilo. Tiel preparinte oni devas 
lasi la reakciilon stari 20 minu tojn 
kaj poste ĝin uzi en malpli ol 40 
minutoj.

Sero ekzamenota devas esti klara kaj sen 
hemoglobin〇. Por akiri tian seron, estas 
sufice, se oni elprenas sangon antaŭ rnaien- 
mango, kaj centrifugas la seron zorgeme 
apartigitan de sangokoagulaĵo. Inakliv- 
iginte seron per varmigo en akvo je 55°— 
56°C dum 30 minutoj, oni lasu ĝin stari 60 
almenaŭ 30 minutoj post la varmigo, nun oni 
surtavoligu la reakciilon sur la seron kaj 
lasinte 40 minutojn en la laboratorio (ne en 
termostato), decidu la rezultaton.

I^aŭ mia metodo oni povas ekscii 
ĉe rkaj ankaŭ dividi la gradojn de 
pozitiveco en + + + (plej), ++ (mez) 
kaj 4 (plejmalfortc) laŭ la dikeco kaj 
denseco de la blanka ringo sur la 
tuŝebenajo inter reakciilo kaj sero.

En la j・ 1922 nii publikigis mian 
metodon, kiun mi iom plilonigis en 
1923. Per mia plibonigita metodo 
mi persone ekzamenis 1016 seroj n • 
Laŭ la rezultoj la koincida % de 
mia reakcio kun Wassermanna estis 
96.75・(Vidu Tabelo I) El 33 neko 
incidaj seroj 1-25 nekonataj, 26 
hereda sifiliso (W+, M±) 27 bubono 
(W+, M — ), 28 ezofagkarcinomo (?)
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（W —, M土）29 3 3 cn kuracado per 
antiluctiko （W—，M + ）・ Mia nova 
metodo estas reprovita de Kozuma, 
Omi ĉi*  kaj Fukuŭara> Laŭ ili la 
koincida % de mia reakcio kun 
Wass. estis 93.99.（Vidi】 Tablo II） Pri 
Ia 129 nekoincidaj seroj vidu la Tab. TII. 
El suprecititaj rezultoj oni povas 
entute konkludi, kc mia reakcio 
aperiĝas pli frue ol Wass. kaj pli 
malfrue malaperigas ol W., kaj es
ceptante tre maloftajn kazojn, mia 
reakcio estas pli sentema ol Wリ dum 
nespeciala reakcio sin montras cc 
Wass> pli multe ol cc mia. Sajnas 
al mi, ke tiu ĉi lasta fakto estas 
ankaŭ konstatita per la rezulto, kiun 
mi akiris ĉe ekzameno de lcproseroj 
kun D-ro T・ Tamija・ Ce la ek- 
zameno ni elektis leprulojn, kiuj neis 
la anamnezon de sifiliso. Vidu la 
rezultaton sur zTabelo IV ; ĉe la W-a 
reakcio 27 seroj t.c. 50% de la ek
zamenitaj seroj reakciis pozitivaj, 
dum laŭ mia metodo nur io seroj, 
t.c. plimalmulte ol 20% de la tutaj 
seroj sin montris kici pozitivaj.

Tabelo III

M W nombro rimarkoj

^Jnekonaiu ............... 7
ゝ !en kuracado per antilaetiko 12

ne-konata ......   41

（bubono ................. 2
suferinta je bubono ........ 1

ノ ulcero malmola.......... 7
"ヽ[ulcero miksa ............  7kuracita per anliluetiko …10

en kuracado per antiluetiko 15
cerbsifiliso ................. 1
nekonata................. 5

|si（iliso latenta............... 1

S nekonata................ 4
ulcero malmola . ........  1

ulcero miksa ............  3
en kuracado per antiluctiko 3

{nekonata................. 2
sifiliso latenta............... 1

akno..........  1
ekcemo akuta........   2

xekcemo medikamenta .... 1
2 nekonata...............   2

Tabelo I

W\M| 卅 廿 + 士 _

卅 192 11 1 1 〇

卄 15 29 2 〇 〇

+ 5 14 16 1 4
士 1 〇 〇 11 8
— 5 4 4 5 687

二
5

Tabelo II

wv! 卅廿 + 土一

K
X3

卅 

卄 

+ 

土

402 42 3 〇 〇

39 98 8 1 1
15 10 79 5 6
〇 6 13 43 2

12 16 56 11 1277

Tabelo IV

——
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Jara Abono: ¥1.29

Filio de
Japana Esperanto-Instituto 

en Fukuoka

FUKUOKA, GOKURAKUĈO 32

JAPANUJO

Poŝtkaso : Fukuoka 20048

CU VI JAM ABONIS?

“VERDA MONDO"
LA GAZETO POR KOMENCANTOJ

Jara Abono: ¥0.60

Duonjara: / Jarabona prezo

POSTULU EKZEMPLERON 
SENPAGAN

◊

TENSEI-ŜA
KJOTO, AJABE-CO

JAPANUJO

Pcŝtkaso: Osaka 60534

工舉士菊澤季生先生著

囂工风ペラント講習讀本
四六版美裝 ザ博士肖像入

定價金五十錢送料金四錢

◎本書はザメンホフ何士の落書に基*最近の發逹を獲り入れて 、 

よ < ニカ:化たエスベラン・卜文法を示してヽ學習上ふさはしい練習 

間題なくぱつ冗ものでわみ。

!□中昧は易しく、てみち・かに要頷を得てゐもから一般の學習者に 

ざっては二みおいの講習用書でもありゝ又ふさわしい自習書でし 

めち〇
ロ翱睪工學士は我國に於て大學卒業論文にエフ.乂ヲントを用ひ讥最初の人で、この語に對す 

ろ热心ミ專門的智識は一般炉ら認あられてゐる人である。

□倚又、說明文に日本式ローマ字を用ひるこざによって、國語さ阈際語の關係を明にし、本 

書の名を世界的に用めたこざは眞に愉快なこさでおる。

發行所 ミスマル社
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JAPAN A-ESPERANTA-HINA-ANGLA

（日、エス・支ヽ英、會話と辭書）
正價金豈冏郵稅卷四錢 

四六版百册頁ポフ•リン:布製笑装

著者さ發行者が本樂の餘力を尤!j有愆義 

に發奮盡悴して成りたる本書な推雀する。工 

ス語は小坂捐二氏英語は棋岸由太和氏支語 

は忠林氏に校閱も乞ひ且つ序む寄せらみ。

大 適 社
東京市翹町區隼町七薄地

健話四谷6212§ 療着東京51572S

本誌廣吿料 本誌讀

全頁］ 半頁 四半頁

一回 25 13 7删

三回 72 37 19 ,»
六冋 140 74 38 „
十二回 250 130 ；7〇 „
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回數による割引は同文のもの連 

載の場合に限る。

維持會員の廣吿はー割引;エス 

ペラントに關するもの二割引;金 

錢に關係なヨ廣吿四割引。料金は 

すべて前金のここ。半頁以上の廣 

吿主には雜誌を無料呈す。

廣吿を周旋して下すつ佗方には 

廣吿料の二割を謝禮す（割引の廣 

吿の料は此限りにあらす。丿

钱 

级 

（學會。員に限り二皿四十錢）

本會振替口邸

一般會計用（诞京11325 S
［艮野3283谱

基本金專用東京32089着
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四年九丿］二十B印刷 

四年十月 一 口發行

□本エフ、人ラント潭倉

東京彷牛込區新小川町三の十四

小 坂 狷 二

（人道社）岸山芳未郎 

東京市疽町區準町七苗地
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★カニャ書店發行圖書目錄★

ザメンホフ演說集......................

唱ノタイプ綺版印刷鮮明、講習用教材さして最適

ハ木日出雄述養鬻 外國語問題とエスペラント… .60・W
モスベラントを普及せらる、人〇並に國語及外凰語問腿に 
志めろ§8氐の一讀を俟っ

三高エス會編纂 日本語エスペラント小辭典｛Ji 1；50 ：04
研究會話文通に於けh好指針 

ハ木日出雄述 エスペラント講習讀本.................. 35・0&

短期講習合用ミじて歡迎せらみ

息居寫次耶著 鏗用エス 和大 辭典 ......... 7.00 .30

（新刊）

（新刊）

（三版）

（A版）

（初版）

.65金居篤次脚購黔用エスペランF講本.........

盲人£エスペラント入門書きして盲異に使用さみ

（四版）

殘行所 ヤニ力書店京都市寺町夷川上ノレ雷上2555振替大阪23404




